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ŠKOLSKÁ RADA – Gymnázium Lovosice 
 

Zápis z jednání ŠR za dne 12. října 2016 
 
Přítomni:  Mgr. Ivan Kožíšek (předseda), pan Josef Trefný, Mgr. Miroslava Quaiserová, Mgr. Pavla Linková, 

jako host ředitel školy Mgr. Marek Bušek 
 
Omluveni:  členové rady - pan Marek Kopřiva, paní Renata Nováková (z pracovních důvodů) 
 
Program: 1)   Schválení výroční zprávy za školní rok 2015/2016 

2) Zpráva o hospodaření školy 
3) Ekonomická rozvaha na zbytek školního roku 
4) Informace o využívání dotačních peněz pro školy 
5) Stav rezervního fondu 
6) Informace o technickém stavu budovy a zařízení 
7) Informace o plánované revitalizaci parku před školou a jeho okolí 
8) Plán akvizice nových žáků 
9) Spolupráce se zaměstnavateli v obci a okolí 

 
 

1) Členové školské rady se seznámili s výroční zprávou školy, která jim byla v předstihu zaslána elektronicky 
k připomínkování. Tento dokument rada vzala na vědomí a jednohlasně schválila.  

2) Členové školské rady se seznámili se zprávou o hospodaření školy, která jim byla v předstihu elektronicky 
zaslána. Tento dokument rada vzala na vědomí. Ředitel školy informoval, že uvedená zpráva je 
zpracována za kalendářní rok 2015 (ČŠI požaduje zprávy o hospodaření i v souladu se školním rokem, 
bude aktualizováno). 

3) Vzhledem k tomu, že v loňském školním roce odešel jeden ročník a v tomto školním roce nastoupily dva 
nové, ve čtyřletém i ve víceletém studiu, došlo k navýšení počtu žáků (mj. předložena žádost o navýšení 
rozpočtu školy u zřizovatele – KÚ UL). 

4) Ředitel informoval radu o využití dotačních peněz pro jazykové vzdělávání studentů i učitelů. Několik 
skupin studentů absolvovalo týdenní jazykovou výuku (Velká Británie, Německo). Učitelé jazyků se 
vzdělávali na jazykových kurzech v zahraničí a učitelé matematiky a přírodovědných předmětů stínovali 
na zahraničních středních školách. Dále předložena informace o průběhu dokončovacích prací na novém 
multifunkčním hřišti za školou. Zároveň se připravuje projekt ohledně rekonstrukce a vybavení učeben a 
laboratoří pro biologii, chemii a fyziku (dotační výzva v rámci IROP). 

5) Z rezervního fondu školy se průběžně, dle omezených možností, dovybavuje zařízení školy (mj. v 09/2016 
byla realizována koupě multifunkčního zařízení (tisk – kopie- sken) pro učitele a žáky. 

6) V některých třídách byly provedeny úpravy (výměna podlahové krytiny, olištování podlah, natření soklů). 
V těchto úpravách se bude i nadále pokračovat tak, jak dovolí režim výuky a finance. Zároveň je nutné 
řešit některé akutní stavební úpravy (mj. topení, izolace, podlahy aj.). 

7) Město chystá revitalizaci parku před budovami škol. Součástí těchto úprav by měla být i oprava příjezdové 
komunikace ke gymnáziu a přeložení přilehlého chodníku, jehož nevhodný sklon způsobuje pronikání 
vnější vlhkosti do obvodových zdí budovy a následně do suterénu. Pan Trefný informoval radu, že 
přípravy jsou ve fázi vzniku projektové dokumentace. 

8) Učitelé i vedení gymnázia se připravují na nábor nových žáků ze základních škol. Počítá se s návštěvami 
rodičovských schůzek na základních školách. Bude probíhat i řada jiných aktivit, například dny otevřených 
dveří, soutěž Gymlovo 4U a další. Letos i v následujících letech je situace naší školy ztížena skutečností, 
že studenti, kteří v příštím školním roce nastoupí ke studiu, by měli povinně maturovat z matematiky. 

9) Byl navázán kontakt s podniky Lovochemie a Lafarge-Holcim jako s nejbližšími velkými zaměstnavateli. 
Počítá se se spoluprací v rámci přípravy žáků na budoucí povolání (exkurze do provozů apod.). 

 
V Lovosicích, dne 12. října 2016 
 
 
………………………………...    …………………………………… 
Zapsala: Mgr. Pavla Linková    schválil:  Mgr. Ivan Kožíšek 
          předseda školské rady 
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